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BEHOUDEN EN VERBETEREN VAN DE 
SOCIALE BESCHERMING IN EUROPA: 
EEN ROBUUST SYSTEEM TEGEN EEN 
VOORTDURENDE CRISIS

DOOR PATRICK DEVELTERE
Voorzitter Beweging.net en voorzitter raad van bestuur HIVA,  KU Leuven

Een week na de vorige conferentie ‘De Staat van de verzorgingsstaat’ in april 2010 
werd ik voorzitter van onze sociale beweging ACW, nu herdoopt tot Beweging.net. 
Het zijn, toegegeven, turbulente jaren geweest en het zijn nog steeds turbulente 
tijden. Er zijn onzekerheden op het economische, het sociale en het politieke vlak; 
er zijn onzekerheden voor de bedrijven, voor de overheden, voor de burgers, voor de 
kandidaat-burgers, voor het maatschappelijke middenveld ook.

Bedoeling van deze conferentie is terug te kijken op de voorbije vijf jaren en daaruit 
lessen te trekken. Zo heb ik om te beginnen even teruggekeken naar de toespraak 
van mijn voor ganger Jan Renders. Ik merk dat hij u, mijnheer de President Herman 
Van Rompuy, toen citeerde naar aanleiding van uw uitspraak dat we ‘meer groei 
nodig hebben om het Euro pees sociaal model te vrijwaren’. Mijn voorganger zei: 
“Wij zijn de eerste die beseffen wat dat betekent. Er kan geen sociaal paradijs zijn op 
een economisch kerkhof”.

In de jaren zeventig sprak men soms van nulgroei. Straks gaan wij voor België zien 
dat die nulgroei voor het bbp misschien niet opgaat over het totaal van de voorbije 
jaren, maar per capita is dat wel het geval geweest. Ik zou bijna concluderen, zonder 
u tegen te spreken Mijnheer de Voorzitter, dat wij groei nodig hebben om het sociale 
te vrijwaren. Maar dat we ook – en zeker als er nulgroei is – solidariteit, dus sociale 
zekerheid meer dan ooit nodig hebben. En ongetwijfeld, en dan komt de optimist 
in ons naar boven, groeit eveneens het besef dat het sociale model de economische 
groei ondersteunt.

We hebben groei nodig om het Europees sociaal model te vrijwaren. Maar ook het 
omge keerde kan gesteld worden. De verzorgingsstaat ondersteunt ook de economi-
sche activiteiten en is per definitie ook een stootkussen in geval van crisis.
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Het is zelfs een vorm van ‘verzorgingsstaat’ om te geloven dat wij economische groei 
kunnen uitlokken, aanjagen, in plaats van dat wij de crisis moeten ondergaan. Ook 
daar, en Europa bevestigt het en is er met zijn nieuwe Commissie volop mee bezig, 
hebben wij de overheid nodig om ons uit de crisis te helpen. De economische groei 
die we willen uitgelokt zien, moet een kwalitatieve groei zijn. U hebt daar als voor-
zitter van de EU ook op gehamerd. Een groei die niet uitsluit maar insluit, een groei 
die zorgt voor meer levenskwaliteit voor deze en toekomstige generaties.

1. VERZORGINGSSTAAT ALS STOOTKUSSEN

Zowel in het behoud van de koopkracht via de sociale zekerheid, zeker ook via 
de werkloos heidsregeling, vervult de staat de rol van automatische stabilisator. Het 
feit dat de werkloos heidsuitkeringen in België onbeperkt in de tijd zijn, heeft ge-
maakt dat zij, nu de werkloosheid en de crisis blijven voortduren, deze rol nog beter 
kan opnemen. “Elk nadeel heb zijn voordeel” zou de Nederlandse voetballer Johan 
Cruyff zeggen. De langdurige crisis (het nadeel) heeft ons appreciatie doen krijgen 
voor ons stelsel van sociale zekerheid. Dat is het voordeel. Het stelsel heeft alvast het 
voordeel dat het bestendig is tegen een dergelijke langdurige crisis. In zijn recente 
rapport over Employment and Social Developments in Europe 2014 lijkt de Euro-
pese Commissie dat zelf te moeten toegeven als wij lezen (p. 73): “However, systems 
were not designed for a prolonged crisis…. The crisis showed that Member States with 
a better coverage and more adequate unemployment benefits achieved better automatic 
stabilisation. However, while these systems proved adequate in the first phase of the crisis 
in sustaining household income, they were not designed for a prolonged crisis. …In par-
ticular, the duration and the strictness of the eligibility criteria of unemployment benefits 
can be extended and relaxed, respectively, in order to accom modate the more difficult 
labour market conditions of recessions”.

Lezen wij hier niet dat een systeem van werkloosheidsuitkeringen dat niet beperkt is 
in de tijd, beter is? Daar is bij ons alvast de vakbeweging altijd van overtuigd geweest 
en zal zij voor blijven vechten.
De werkloosheid die we nu waarnemen, is overigens niet alleen een conjuncturele 
werk loosheid, maar ook een structurele, zodat inkomensondersteuning op langere 
termijn nodig is.
Dit speelt ook door de stabiliteit van de overige uitkeringen, als pensioen en ziekte- 
uitkeringen. Zij fluctueren niet op de golven van de conjunctuur, en kunnen dus 
niet dalen als de economie krimpt, maar zullen ook niet onmiddellijk stijgen als 
het beter gaat. Uiter aard riskeert men in slechte economische tijden dat het deficit 
toeneemt, maar dat is juist de definitie van een stabilisator.

Ook de stabiliteit van de werkgelegenheid in de publieke en gesubsidieerde sectoren, 
wegens de behoeften aan onder meer onderwijs en zorg die ze invullen, maken dat 
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zij de conjuncturele cycli afzwakken. Misschien moet men op het moment dat nieu-
we behoeften manifest worden, het zelfs aandurven om uitbreiding van de middelen 
te bepleiten, net op het moment dat austeriteitsaanhangers het omgekeerde zouden 
opleggen.

Hetzelfde geldt ook voor investeringen. Wij zouden een boost moeten kunnen ge-
ven aan de modernisering en uitbreiding van onze scholen en zorginfrastructuur. 
Regels van nationale boekhouding maken het moeilijk. Dergelijk beleid dat anticy-
clisch werkt, heeft uiteraard invloed op de financieringsbehoeften.

2. WAT BATEN KAARS EN BRIL ALS DEN UIL NIET ZIEN EN WIL

Meer dan zeven jaar voortdurende crisis moet ons tot de conclusie brengen dat er 
iets moet veranderen. Toegegeven, er verandert wel een en ander, traag maar zeker. 
Maar het lijkt wel een processie van Echternach.

Na de eerste en de tweede crisis van de voorbije jaren heeft de verzorgingsstaat op 
macro-economisch vlak zijn rol als automatische stabilisator opgenomen. De staat 
heeft nog in ruimere betekenis zijn rol opgenomen, als regulator van de banken-
sector, ook als lender of last resort, als depositoverzekeraar. De economie heeft ook 
volop de staat nodig om macro-economische doelstellingen zoals prijsstabiliteit en 
verhoogde werkgelegenheid te bereiken. Daarvoor dient het monetaire beleid maar 
ook het budgettaire beleid, en in dat laatste zit de verzorgingsstaat. En dan is de 
vraag, welk beleid? Thomas Piketty zei twee weken terug hier in Leuven nog: “Hoge 
schuld. Wir schaffen das” (Leerstoel Gaston Eyskens 8 oktober 2016).1 Hij zei dat 
wel in het Frans-Engels. Wij kunnen het aan. Wij hebben het in het verleden aan-
gekund, andere landen hebben het aangekund, dus wij moeten in het budgettaire 
beleid niet gebiologeerd zijn door een austeriteitslogica. Week na week bijna zegt 
Paul Krugman iets gelijkaardigs op zijn blog en ergert hij zich aan het feit dat de 
conservatieven in de VSA niet toegeven, zelfs niet willen inzien dat een Keynesiaans 
beleid nodig is om de economische motor terug te laten aanslaan. Hij zegt het bijna 
dagelijks in zijn blog, maar hij zou het beeld moeten gebruiken ‘wat baten kaars en 
bril als den uil niet zien en wil’.

3. VAN DE WIEG TOT IN HET GRAF

De verzorgingsstaat die straks hier in zijn fraaiste verschijningsvormen zal beschre-
ven worden, is voor ons, werknemersbeweging, effectief een precieus goed voor de 
risico’s van het leven. ‘Van de wieg tot het graf ’ pleegde men vroeger te zeggen. Ik 

(1) https://feb.kuleuven.be/leuven/nieuws/thomas-piketty-paris-school-of-economics-will-hold-the-gaston-eyskens-
chair-2015.
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merk op dat sinds de oprichting in ons land van een ‘Commissie Vergrijzing’ en zijn 
jaarlijkse rapporten, deze verzorgingsstaat van de wieg tot het graf in het oog wordt 
gehouden. De houdbaarheid bij demografische veranderingen heeft nog nooit zo-
veel aandacht gekregen. Het is onze corebusiness.

4. DE (VERZORGINGS)STAAT MOET EEN RUIME FINANCIERINGSBASIS HEBBEN

Wij weten dat een ouder wordende bevolking vaker een beroep zal moeten doen op 
de ver zorgingsstaat. Die verzorgingsstaat zal alleen maar kunnen groeien. Dat be-
tekent ook dat de financieringsinspanningen zullen moeten stijgen. Dat kan alleen 
door de belastbare basis zo breed mogelijk te maken. Dat betekent ook dat belasting 
op kapitaal of kapitaalinkomen zal moeten toenemen. Ik hoorde Piketty twee weken 
geleden hier in Leuven zelfs spreken van een progressieve belasting. Hij kreeg op het 
einde van zijn toespraak een langdurig applaus.

Het HIVA berekende al vele jaren terug wat de kost is van het niet belasten van 
kapitaal en kapitaalinkomsten. Nog maar een jaar terug bracht het de noodzaak van 
een meerwaarde belasting op kapitaal onder de aandacht, als een ontbrekende scha-
kel in onze fiscaliteit. Meerwaarden zijn effectief inkomen. Piketty toonde hier aan 
hoeveel ze bijdragen aan het inkomen van de 10% hoogste inkomens. In de VSA 
zijn zij al lang een deel van het belastbare inkomen en worden ze zelfs progressief 
belast. In België zullen wij er moeten blijven op hameren dat het een normaal deel 
van een volledig belastingsysteem moet worden, niet zozeer omdat wij graag belas-
ten maar omdat wij deze middelen nodig zullen hebben voor de financiering van 
de verzorgingsstaat of de staat in het algemeen, en om meer billijkheid te brengen 
in die belastingen.

Europa heeft reeds de discussie over kapitaalsinkomen aangezwengeld en er is nog 
meer ambitie op komst, samen met de OESO, om vooruitgang te boeken in de 
strijd tegen zowel belastingontduiking als belastingontwijking. Alleen al de uitbrei-
ding van het begrip be lastingontduiking naar ontwijking is revolutionair. Het kan 
alleen maar de ontvangsten doen toenemen, dus de financiering vergemakkelijken 
en misschien zelfs de nominale tarieven doen dalen.

5. VOORUITGANGSOPTIMISME

De Nederlandse Europeër, journalist en schrijver Geert Mak formuleerde onlangs 
op tv zijn vrees dat de nieuwe jongere generaties het gevoel hebben het minder goed 
te stellen dan de huidige en de vorige. Een recente bevraging in België bevestigt 
die vrees. Jef Houthuys, voormalig voorzitter van het ACV, zei vroeger: “alleen de 
optimisten zullen overleven”. Ik denk dat er geen behoefte is aan vooruitgangspessi-
misme. De Europese instituties zijn versterkt uit de Eurocrisis gekomen. Wie om de 
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vijf jaar eens terugkijkt – wat de bedoeling is van deze conferenties – ziet welke ver-
anderingen zijn opgetreden en met welke snelheid de nieuwe lidstaten een inhaalbe-
weging konden maken. Om de zoveel tijd is er ook wel een nieuw lid dat toetreedt 
tot de eurozone. Iets waar wij in België bijna een decennium naartoe hebben geleefd. 
Nog geen twintig jaar terug was België, die aan de wieg stond van de Euro pese één-
making, er trouwens niet eens zeker van dat zij tot de euro zou kunnen toetreden.

Ik wil een laatste keer teruggrijpen naar de toespraak van Piketty in Leuven. Hij 
brak een lans om verder informatie aan te brengen over al deze fenomenen, zoals 
evolutie van de inkomens, de vermogens, de verdeling van vermogen, het belasten 
of net niet belasten van deze inkomens en vermogens, en om deze informatie zo toe-
gankelijk mogelijk te houden, zodat een democratisch debat daarover mogelijk is. 
Ik heb nogal wat sympathie voor dit soort academisch activisme, want het herinnert 
mij aan wat wij als sociale beweging sinds het begin ambieerden: ‘zien, oordelen en 
handelen’. Ik ben dan ook erg gelukkig dat het HIVA samen met EZA in feite in 
deze traditie – wat blijkbaar ook een moderne wetenschappelijke werkwijze is – deze 
conferenties organiseert, en ook vijfentwintig buitenlandse collega’s uitnodigt om 
voor hun land een gelijkaardige analyse uit te voeren die ook daar gebruikt zal wor-
den. De vormingswerkers noemen dat een multiplicatoreffect. Vermits het meestal 
economen zijn die ook multiplicatoreffecten in de macropolitiek kennen, zitten wij 
op dezelfde golflengte.

Deze conferentie sluit naadloos aan bij de strategie van onze beweging. We willen 
onze blik verruimen. Daarvoor werken we samen met zoveel mogelijk actoren in de 
civiele maat schappij vanuit de overtuiging dat zowel de overheidsactoren, de markt-
actoren als de civiele actoren een tandje bij moeten steken om de problemen van 
vandaag en morgen aan te pakken. We doen dat over de grenzen heen, bewust als we 
zijn dat deze grenzen poreuzer zijn dan ooit tevoren. We werken daarom met andere 
sociale bewegingen in Europa maar ook ver daar buiten. Met ook een blik op de rol 
die Europese en ook internationale instellingen, zoals de Internationale Arbeidsor-
ganisatie, te spelen hebben in het normeren van de economie en van de samenleving 
met het oog op een globale kwalitatieve en duurzame groei.

Eind deze week organiseren we met Beweging.net daarom onze reflectiedagen 
(“ID-dagen”) over onze dromen voor een betere wereld. Wetende dat de toekomst 
reeds begonnen is, willen we inzetten op de rol van digita lisering, de kansen om 
een transitie te realiseren naar een ecologische en kwaliteitsvolle economie en een 
toekomstproject voor onze sociale bescherming.

De reflecties die we hier vandaag en morgen, dank zij het HIVA en de collega’s uit 
25 landen, kunnen maken, zullen ons zeker hierbij inspireren. 
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